
ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

26. januára 2012 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOĽBA VOLEBNEJ KOMISIE, 
URČENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A ZAPISOVATELIEK 
 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a počas neprítomnosti primátora mesta 
viedol Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta, v súlade s § 12 a § 13b)  zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím 
poriadkom Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa             
27. mája 2011, zmeny rokovacieho poriadku boli schválené Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa          
1. januára 2012. 
Ing. Jozef Mečiar privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
13 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnený: Mgr. Jozef Varasányi  
 
Neskorší príchod ohlásili: Ladislav Košičár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marek Vrbovský 
 
Ing. Jozef Mečiar uviedol, že dôvodom neskoršieho príchodu primátora mesta Martina 
Alföldiho na zasadnutie mestského zastupiteľstva je prebiehajúca kontrola, ktorej sa zúčastnil.  
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem voľby predsedu a člena komisie), ak nebude 
prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Ing. Jozef Mečiar: 
stiahol na základe žiadosti predkladateľa z písmena H. Rôzne: 
- materiál číslo H 1/1/2012 - Rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali  
- materiál číslo H 2/1/2012 Koncepcia rozvoja kultúry na území mesta Šaľa (základný 

sylabus)  
 
navrhol doplniť do písmena A. Informačné materiály a správy: 
- materiál číslo A 5/1/2012 - Správa z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. 

a uznesenia č. 6/2010 – VII. pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 
a 2014, 
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navrhol doplniť do písmena C. Hospodárenie mesta: 
- materiál číslo C 3/1/2012 - Návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka 

vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012 - materiál číslo  
C 3/1/2012  

 
RSDr. Peter Gomboš 
navrhol doplniť do písmena E. Personálne záležitosti: 
- bod číslo E 1/1/2012 - Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, 

verejného poriadku a bezpečnosti a voľba člena komisie 
 
Ing. Tibor Baran 
- navrhol, aby v súlade s interným predpisom mesta „Rozpočtové pravidlá mesta“, § 10    

ods. 1, materiál číslo C 1/1/2012 Návrh rozpočtu mesta Šaľa predkladala prednostka 
mestského úradu. 

 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo A 5/1/2012 - Správa z kontroly realizácie 
uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII. pri príprave rozpočtu na rok 
2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014 do písmena A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo A 5/1/2012 - Správa z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. 
a uznesenia č. 6/2010 – VII. pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 
a 2014, bol doplnený do programu rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo C 3/1/2012 - Návrh na doplnenie kategórie 
„nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa, s platnosťou  
od 27. 01. 2012 do písmena C. Hospodárenie mesta 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo C 3/1/2012 - Návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka 
vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012, bol doplnený do 
programu rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu číslo E 1/1/2012 – Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie 
životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a voľba člena komisie  
do písmena E. Personálne záležitosti 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod číslo E 1/1/2012 - Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, 
verejného poriadku a bezpečnosti a voľba člena komisie bol doplnený do programu rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
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Hlasovanie o návrhu na zmenu predkladateľa materiálu číslo C 1/1/2012 tak, že  
predkladateľom materiálu bude prednostka mestského úradu 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál C 1/1/2012 bude predkladať Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka mestského 
úradu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, určenie pracovného 

predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
 
Časť III. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011 - materiál číslo  
A 1/1/2012 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 2/1/2012 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012 - materiál 
číslo A 3/1/2012 
predkladá Margita Simighová, SOR referátu právneho a VO 

4. Návrh na rozdelenie komisie mestského zastupiteľstva a zmenu rokovacieho poriadku 
komisií - materiál číslo A 4/1/2012 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  

5. Správa z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII. 
pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014 - materiál číslo 
A 5/1/2012  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických 
nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach - materiál číslo B 1/1/2012  
predkladá Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali 
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o symboloch mesta 
Šaľa, ich používaní a ochrane - materiál číslo B 2/1/2012 
predkladá PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK     
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013          
a 2014; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 - materiál číslo C 1/1/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ, Ing. Alžbeta Sedliačiková, 
hlavná kontrolórka 

2. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora - materiál číslo C 2/1/2012 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

3. Návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný 
štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012 - materiál číslo C 3/1/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ v Šali 

 
D. Majetkové záležitosti 

1. AGIL, spol. s r.o., Čierna Voda 434, IČO: 31 448 585 – zmena  nájomcu pri prenájme 
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 1/1/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM  

2. František Gál, Veľká Mača č. 886 – žiadosť o  odpustenie poplatkov z omeškania na 
nedoplatku za nájom bytu na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - materiál číslo D 2/1/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM  

3. Igor Rác, Rímska 2138/3, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na 
nedoplatku za nájom bytu na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - materiál číslo D 3/1/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 

4. Spôsob určenia nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru priameho predaja 
majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15 na parc.č. 524/6, ul.       
P.J. Šafárika v Šali, s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk - materiál číslo   
D 4/1/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 

5. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku 
na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“ - materiál číslo D 5/1/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
 

E. Personálne záležitosti 
1. Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku 

a bezpečnosti a voľba člena komisie - bod číslo E 1/1/2012 
predkladá RSDr. Peter Gomboš, predseda komisie 

 
F. Právne záležitosti 

1. Kúpna zmluva na dodávku a montáž kamier vrátane prevádzkovej údržby a Zmluva 
o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby - materiál číslo F 1/1/2012 
predkladá Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali 

2. Zmluva o službách vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy na 
území mesta Šaľa - materiál číslo F 2/1/2012 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, poverená riadením OTČ 
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3. Informácia o Rámcovej dohode, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné 
poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - materiál číslo F 3/1/2012   
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
  

G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
predseda: Gabriela Talajková 
členovia: Milena Veresová, RSDr. Peter Gomboš 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej 
komisie nasledovne: 
predseda: Alena Demková 
členovia: Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednostka Mestského úradu Šaľa 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov 
zápisnice nasledovne: Ing. Marián Antal a Ing. Peter Andráši  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, skonštatoval, že Ing. Tibor Baran a Mgr. Alena 
Demková overili správnosť a úplnosť zápisnice z 12. zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo    
8. decembra 2011. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 1. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Peter Andráši 
- predložil žiadosť občanov, ktorí žiadajú nejaké povolenie, aby sa kocky, ktoré zostávajú 

pri rekonštrukcii chodníka na amfiteátri, mohli použiť na park smerom od Budovateľskej 
k Centru voľného času, ide o to, aby to nevyzeralo ako krádež, a aby sa tieto kocky 
využili, 

- ďalej predložil žiadosť občanov, ktorí žiadajú umiestnenie osvetlenia v priestore parku 
medzi ulicou M. R. Štefánika a pizzeriou na ul. P. Pázmaňa, 

- požiadal o opätovné osadenie značky na ul. Komenského, ktorá obmedzovala vjazd 
nákladných áut do ulice smerom od zberného dvora, a ktorá sa tu už asi mesiac a pol po 
nehode nenachádza, ďalej sa opýtal, ako bola riešená škoda na majetku spôsobená touto 
nehodou,    

  
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva interpeloval p. primátora 

ohľadom „hodnotenia pracovníkov“, odpoveď dostal v termíne, ale nie je spokojný 
s niektorými vecami; on uvádzal sumu 3 000 EUR, ktorá sa k nemu nejako dostala, 
v odpovedi na jeho interpeláciu bolo len skonštatované, že odmena za vykonanú prácu tu 
ešte nebola; ďalej uviedol, že sa veľa dozvedel o tom, kto túto prácu na základe dohody 
o vykonaní práce vykonáva, ale prekvapilo ho, že psychologické testy nevykonával 
vysokoškolsky vzdelaný psychológ, uviedol, že pri spomínanom Ing. Miroslavovi 
Veresovi mu táto kvalifikácia jednoducho chýba, 

- uviedol, že v tejto súvislosti si dovolí vysloviť veľmi vážnu pochybnosť o tom, akú majú 
vypovedaciu schopnosť testy, ktoré nezabezpečuje a nevyhodnocuje človek vzdelaný 
v tejto oblasti,  

- ďalej uviedol, že mu bolo odpovedané bez udania dôvodu, že otázky (o ktorých 
sprístupnenie žiadal) nie je možné sprístupniť; opýtal sa, prečo nie je možné tieto otázky 
sprístupniť.   

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
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Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že na poslednom zasadnutí MsZ interpelovala p. primátora ohľadom ceny tepla; 

v termíne dostala odpoveď od spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o., ale nebola s doručenou 
odpoveďou spokojná, pretože si myslí, že dodávateľ tepla by mal informovať o tom, 
z akého dôvodu je nárast ceny tepla, ale tak, ako neboli o náraste ceny tepla informované 
školy a školské zariadenia, tak neboli informované ani bytové družstvá a pod., myslí si, že 
skladba ceny musí byť zdôvodnená tak, aby každý vedel, prečo je cena taká, aká je,  

   
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že na jednom z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva bola 

schvaľovaná výmena pozemkov (myslí si, že ide o p. Bórika), ktorá súvisí s príjazdom 
na pozemok k podnikateľskému subjektu, ktorý zatiaľ nechce podpísať možnosť 
skolaudovania pešej zóny; opýtal sa, v akom stave je riešenie problematiky pešej zóny, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2011 - materiál 

číslo A 1/1/2012 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2011, 
B. berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2011. 
 
Prezentácia: 11 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 2/1/2012 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že sa k plneniu uznesení vyjadrovala už niekoľkokrát, teraz už bolo, ale len ústne 

povedané, kto je za úlohu zodpovedný, nie je napísané, koľko úloh bolo splnených, 
nesplnených, myslí si, že je to problém, ktorý sa ťahá niekoľko rokov, ale ktorému sa 
nevenovala pozornosť, ale dnes už pri ďalšej správe bude vidieť, že mnohé uznesenia, 
ktoré boli schválené zastupiteľstvom a sú to uznesenia, ktoré sú záväzné pre mestský úrad, 
a pre tých, ktorí sú nositelia úlohy, 

- ďalej uviedla, že s tými uzneseniami sa vôbec ďalej nepracuje, nemôže sa stať, že tá 
evidencia uznesení nebola robená centrálna a nebola robená podľa nejakého predpisu; 
preto bude v závere dávať návrh na uznesenie s tým, že nositeľom úlohy alebo teda túto 
centrálnu evidenciu by mal robiť útvar, ktorý pripravuje materiály pre zastupiteľstvo, je to 
útvar organizačný a právny, ktorý tieto materiály robí a ten by mal viesť aj centrálnu 
evidenciu uznesení, mal by predkladať správy o ich plnení s tým, že nositeľ úlohy dostane 
úlohu; ďalej uviedla, že prednostka v podstate riadi túto činnosť a už keď je to 
vypracované, vyhodnotené, je napísané, či úloha je splnená, nesplnená, je nereálna, preto 
žiadame o zrušenie,  

- uviedla, že v predloženom materiáli je napríklad napísané, že bude vypracovaný interný 
predpis, v súčasnosti nie sú známe nečakané príjmy, výdavky, ale z toho ona nevie, či je 
úloha splnená, preto treba napísať, že je úloha splnená; tým, že to bude takto evidované 
a všetky úlohy, ktoré už sú splnené, budú z evidencie uznesení vypustené a bude v tom 
určite lepší prehľad, 

- podala poslanecký návrh a odporučila primátorovi mesta vypracovať internú smernicu 
mesta Šaľa pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a predkladanie materiálov 
mestského zastupiteľstva a zosúladiť ju s existujúcimi predpismi, termín do najbližšieho 
zastupiteľstva s tým, že v rokovacom priadku sa hovorí o inom, preto to treba zmeniť 
a takisto bude jasne povedané, kto môže predkladať materiály do zastupiteľstva, 

- touto internou smernicou sa určia zásady, ako sa narába s uzneseniami a vyhneme sa 
tomu, že sú uznesenia dané tak, ako sú, kontrolný útvar má už iba kontrolovať plnenie 
po ich vyhodnotení, nič iné, myslí si, že ÚHK robí nadprácu,  

 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, v súvislosti s plnením uznesenia č. 11/2011 – I. – Návrhy zmlúv k projektu 

„Domov dôchodcov Šaľa“, aký je reálny termín začatia výstavby tohto objektu, pretože už 
v decembri sa malo začať stavať a mala byť prvá faktúra, 

- opýtal sa, v súvislosti s uznesením č. 12/2011 – I., ktoré sa týka priebežného informovania 
mestského zastupiteľstva o plnení Uznesenia č. 4/2009-XII. a Uznesenia č. 6/2010-VII.    
o dodržiavaní interného predpisu mesta Šaľa „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“, v čom 
spočíva postavenie Prima banky Slovensko, a. s. vo vzťahu k mestu, teda k rozhodovaniu 
o úverovej politike mesta,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že to vyplýva zo zmluvy, ktorú má mesto s predmetnou bankou podpísanú, sú tu 

uvedené určité ustanovenia, kde sa uvádza, že Prima banka Slovensko, a. s. si kladie 
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nejaké podmienky v prípade, že mesto chce brať úvery, myslí si, že táto zmluva je tam 
odjakživa, a teraz si ju Prima banka Slovensko, a. s. uplatnila, 

- uviedol, že čo sa týka začiatku realizácie stavby Domova dôchodcov nie je možné 
kvalifikovane uviesť presný termín, 

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka vyjadrenia Ing. Mečiara k zmluve s Prima bankou Slovensko, a. s., 

tak odjakživa to tak nie je a myslí si, že je to niekedy od roku 2007 alebo 2008. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
doplniť do uznesenia písmeno C. odporúča 
- primátorovi mesta vypracovať internú smernicu mesta Šaľa pre prácu s uzneseniami 

mestského zastupiteľstva a predkladanie materiálov mestskému zastupiteľstvu a zosúladiť 
ju s existujúcimi predpismi. 
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2012    

Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
C. odporúča 

primátorovi mesta vypracovať internú smernicu mesta Šaľa pre prácu s uzneseniami 
mestského zastupiteľstva a predkladanie materiálov mestskému zastupiteľstvu a zosúladiť 
ju s existujúcimi predpismi. 
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2012   

 
Prezentácia: 14 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012 - materiál 

číslo A 3/1/2012 
Predložila Margita Simighová, SOR referátu právneho a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Margita Simighová opravila zloženie komisie u zákazky Výkon mestskej autobusovej 
dopravy na území mesta Šaľa, ktorá bola menovaná primátorom mesta v zložení: Mgr. Ing. 
Vargová, Ing. Nitrayová, p. Políček, p. Plenta, ktorý bol členom bez práva vyhodnocovať 
tabuľku a p. Szabová. 
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Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 12. 01. 2012. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na rozdelenie komisie mestského zastupiteľstva a zmenu rokovacieho 

poriadku komisií - materiál číslo A 4/1/2012 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa predkladateľa materiálu, čo ho viedlo k tomuto návrhu, pretože na začiatku 

volebného obdobia to bol práve Ing. Mečiar, ktorý bol proti tomu, aby bolo viac komisií, 
ktorý navrhoval zrušiť mestská radu atď. z dôvodu, že treba maximálne šetriť, 

- opýtal sa, sa aká bude náplň činnosti komisie pre šport a mládež, myslí si, že najprv treba 
definovať náplň a až potom určiť členov; ďalej uviedol, že ak činnosť tejto komisie bude 
spočívať v tom, že bude prideľovať dotácie z mesta pre jednotlivých žiadateľov, tak je to 
totálne zbytočné, pretože to môže robiť komisia ekonomická, ktorá sa bude s týmito 
vecami zaoberať, tiež uviedol, že z dôvodu zlej finančnej situácie nie sú na dotácie určené 
žiadne finančné prostriedky,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že on naopak zhruba pred rokom navrhoval, aby mali komisie 11 členov; ďalej 

uviedol, že svoj návrh predkladá z dôvodu, že eviduje záujem poslancov pracovať 
v komisiách a zatiaľ členmi komisií nie sú,  

- ďalej uviedol, že šport je v súčasnosti zahrnutý v existujúcej komisii kultúry, mládeže 
a športu, práve táto činnosť by sa vyčlenila a bola by náplňou novovzniknutej komisie, 
pretože si myslí, že činnosť tejto komisie nespočíva len v rozdelení dotácií, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že každý poslanec, ktorý sa chce zúčastniť zasadnutia komisie, sa ho zúčastniť 

môže, bez ohľadu na to, či je jej členom alebo nie, takisto ako sa môže zúčastniť každého 
stretnutia týkajúceho sa chodu mesta,  

 
Ing. Jozef Mečiar  
- uviedol, že on vidí rozdiel medzi poslancom, ktorý je členom komisie a tým, ktorý príde 
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na zasadnutie komisie minimálne v tom, že jeden má hlasovacie právo a druhý nie, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že Komisia kultúry, mládeže a športu prerokovala tento materiál a v súčasnej 

dobe neodporúča zriadiť komisiu pre mládež a šport, a to hlavne z dôvodov, že najprv 
treba stanoviť, čím by sa vo svojej činnosti zaoberala; ďalším dôvodom je súčasný 
ekonomický stav, z hľadiska počtu členov komisií je maximálny počet členov stanovený 
na 9 členov a v súčasnosti tento počet spĺňajú len tri komisie, ostatné komisie majú počet 
členov nižší,    

- uviedol, že sa nebráni tomu, aby sa o tom rokovalo, je potrebné dohodnúť nejaký postup, 
ktorý by mohol byť predložený na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že šport je veľmi dôležitý a my sa staráme hlavne o mládežnícky šport; tiež 

uviedla, že čo sa týka športových aktivít, je táto téma veľakrát prerokovávaná aj v komisii 
školstva, na zasadnutí ktorej sa zúčastňuje veľa záujemcov, ktorí nie sú členmi tejto 
komisie, či už ide o riaditeľov škôl a školských zariadení alebo verejnosť; zastáva názor, 
že vytvorenie ďalšej komisie je úplne zbytočné. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na rozdelenie komisie mestského zastupiteľstva a zmenu rokovacieho poriadku 
komisií, 

B. rozdeľuje  
Komisiu kultúry, mládeže a športu na: 
- Komisiu kultúry, 
- Komisiu mládeže a športu, 

C. schvaľuje  
zmenu rokovacieho poriadku komisií, 

D. volí 
predsedu Komisie mládeže a športu ............................ 

E. odporúča 
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 
1. pripraviť voľbu členov komisií 

T: druhé zasadnutie MsZ v roku 2012                                              
2. informovať verejnosť o možnosti prihlásiť sa za člena komisie 

T: ihneď                                                                                          
 
Prezentácia: 15 
Za:    3 
Proti:    9 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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5. Správa z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII. 
pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014 - materiál číslo 
A 5/1/2012 

Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že on inicioval túto kontrolu a poďakoval hlavnej kontrolórke, že podozrenie, 

ktoré v tejto súvislosti mal, ktoré videl v záverečnom termíne, teda že to, čo sme mali 
robiť zhruba pred jeden a pol mesiacom robíme teraz, to je vlastne aj odpoveď na to, že 
príprava rozpočtu bola chaotická, 

- vyjadril presvedčenie, že táto situácia sa v prípade tvorby rozpočtu na rok 2013 
s výhľadom na ďalšie roky zásadne zmení. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII. 
pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

B. berie na vedomie 
správu z kontroly realizácie uznesenia č. 4/2009 – XII. a uznesenia č. 6/2010 – VII.  
pri príprave rozpočtu na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických 
nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach - materiál číslo B 1/1/2012  

Predložil Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na 
vymedzených verejne prístupných miestach, 

B. schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
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záväzné nariadenie č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených 
verejne prístupných miestach v predloženom znení.   

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o symboloch mesta 

Šaľa, ich používaní a ochrane - materiál číslo B 2/1/2012 
Predložil PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK     
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že predložený materiál bol celkovo dobre spracovaný, ale keď ho konzultoval 

s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti pracujú, tak ho upozornili na niektoré veci, ktoré sa im 
nezdajú byť úplne v poriadku, vychádzajúc zo zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych 
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, 

- opýtal sa, kto bude určovať výnimočné prípady v § 2 ods. 3, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že to treba chápať tak, že ide o rovnocenné možnosti vyobrazenia týchto 

symbolov, v tomto prípade sa jedná o erb,   
 
MUDr. Jozef Grell 
- ďalej uviedol, že v § 3, kde sa hovorí o používaní erbu mesta, by mal byť u prednostu 

mestského úradu aj štátny znak,  
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že o štátnom znaku tu nie je reč, pretože ide o používanie symbolov mesta, 

o štátnom znaku hovorí zákon o štátnych symboloch, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- ďalej uviedol, že v § 7 ods. 6 sa mimo iného uvádza, že v čase štátneho smútku sa zástava 

spúšťa do pol žrde, ale podľa neho sa zástava nedá spustiť do pol žrde, to sa môže len 
vlajka, 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že to nie je celkom tak,  
  
MUDr. Jozef Grell 
- ďalej uviedol, že v § 14 ods. 8, by malo podľa neho byť uvedené používanie symbolov 

mesta Šaľa a nie zaobchádzanie so symbolmi, 
- opýtal sa na § 14 ods. 5, kde sa hovorí o tom, že fyzické a právnické osoby môžu 

používať symboly mesta ....,   
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PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že tento bod konzultoval s odborníkmi a právnikom mesta; uviedol, že ide 

o bežnú prax samosprávy a niektoré samosprávy toto používanie dokonca spoplatňujú, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že netvrdí, že je to protizákonné, ale osobne si myslí, že erb mesta by mali 

používať len mestské orgány, mestské podniky a školy v pôsobnosti mesta; opýtal sa, na 
základe čoho použije nejaká firma erb mesta; myslí si, že pre tieto účely by malo mať 
mesto vytvorené logo, ktoré môžu bežne tieto firmy používať, 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že používanie erbu je na základe písomnej žiadosti, vždy k jeho použitiu musí 

dať súhlas mesto a mesto je povinné skontrolovať vyobrazenie erbu, žiadateľ musí návrh 
erbu predložiť na schválenie a musí korešpondovať s VZN, 

 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v § 1b ods. 1 hovorí, že právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické 
osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce, a toto 
spracovateľ VZN priamo zapracoval do návrhu VZN, 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- upozornil, že v niektorých prípadoch sa v návrhu predmetného VZN vychádza aj zo 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nielen zo 
zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že sa aj tak nestotožňuje s tým, že by mal niekto iný ako mesto používať symboly 

mesta a opýtal sa, kto to bude kontrolovať,  
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že sú presne zadefinované štruktúry, ktoré toto budú kontrolovať; ďalej upozornil 

na to, že v ustanoveniach momentálne platného VZN o používaní symbolov, ktoré platí od 
roku 1997, toto uvedené je a nikomu to nevadilo,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že on si len povedal svoj názor a znova uviedol, že by sa v prípade, keď mesto na 

to bude mať finančné prostriedky, malo vytvoriť mestské logo. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o symboloch mesta Šaľa, 
ich používaní a ochrane, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa,  
ich používaní a ochrane v predloženom znení. 
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Prezentácia: 14 
Za:    9  
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 
a 2014; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 - materiál číslo C 1/1/2012 

Predložili Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ, Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej 
- komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu mesta Šaľa, konštatuje nesplnenie 

časového harmonogramu prípravy „Návrhu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014“; ďalej konštatuje nesplnenie niektorých uznesení 
mestského zastupiteľstva v súvislosti s návrhom rozpočtu mesta Šaľa, 

- komisia odporúča opätovne preveriť rozpočtované prostriedky na originálne kompetencie 
mesta, preveriť rozpočtovaný príspevok pre Organizáciu sociálnej starostlivosti, zaradiť 
do rozpočtu na rok 2012 rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya, hľadať ďalšie 
možnosti znižovania bežných výdavkov, vyradiť z rozpočtu mesta na rok 2012 
digitalizáciu kina.     

 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že rozpočet je základný zákon mesta, preto je veľmi dôležité, ako je 

zostavený, kto sa na ňom podieľa a koľko času sa venuje jeho príprave, ďalej uviedla, že 
sa uskutočnilo veľa stretnutí, kde sa poslanci snažili pomôcť mestskému úradu zostaviť 
rozpočet, 

- myslí si, že základná chyba bola od začiatku, pretože na rozpočte sa musia podieľať 
jednotliví správcovia kapitol a návrhy musia vychádzať aj od orgánov mesta, tzn. VMČ, 
musia byť stanovené priority a reálne ciele, na základe ktorých sa potom zostavuje 
rozpočet, ktorý sa musí robiť minimálne polroka pred schvaľovaním, 

- ďalej uviedla, že podľa jej informácií sa nie všetci riaditelia škôl a školských zariadení 
zúčastňovali procesu prípravy rozpočtu, teda koordinácia nebola správna, a k tomu vedie 
už aj spomínaná práca s uzneseniami, pretože aj uznesenia, ktoré sú schválené mestským 
zastupiteľstvom, musia byť zakomponované do rozpočtu, 

- myslí si, že predložený návrh rozpočtu je nereálny, je rizikový, pretože príjmová časť sa 
určite nenaplní, mesto má plány, ktoré sú určite potrebné pre občanov, ide o investičné 
zámery a všetky akcie, na ktoré sa podarilo získať finančné prostriedky z Európskej únie, 
ale keď mesto nemá peniaze ani na neoprávnené výdavky, ktoré sú súčasťou všetkých 
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týchto investičných akcií, tak musí pozastaviť svoje akcie, pretože ináč nemôže byť 
výsledok pre mesto priaznivý,  

- uviedla, že komisia školstva dala niekoľkokrát vyjadrenie k rozpočtu, dokonca to bola aj 
súčasť uznesenia, ale zaradenie nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM 
Pázmanya vo výške 66 000 EUR sa do rozpočtu nedostalo, napriek tomu, že to bolo 
schválené Uznesením č. 9/2011 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali  
zo dňa 22. septembra 2011, teda svojvoľne to nebolo do rozpočtu zapracované,  

- ďalej uviedla, že sa bude robiť optimalizácia školstva, ak sa dospeje k nejakým záverom, 
výsledky sa dajú do rozpočtu, uviedla, že vždy je lepšie robiť rozpočtové opatrenia 
v priebehu roka, ak sa získajú nejaké peniaze, ako keď ich do rozpočtu zapracujeme 
predtým, ako ich vôbec získame a je jasné, že ich nedostaneme, 

- uviedla, že komisia školstva je zásadne proti tomu, aby vlastné príjmy, ktoré si vytvoria 
školy a školské zariadenia išli do rozpočtu mesta, všetky veci, ktoré idú zo školstva, je to 
prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencie, znova zdôraznila, že získané 
peniaze treba ponechať školám, 

- ďalej uviedla, že mnohé veci sú zracionalizované, ale napríklad čo sa týka kultúry, na 
jednej strane sa ide z úsporných dôvodov na jeden deň v týždni zatvoriť knižnica, na 
druhej strane je okrem knižnice na rozpočet mesta napojené mestské kultúrne stredisko, 
ale nikde sa nedočítala, že by sa im znížili príjmy, mzdy ostali na rovnakej úrovni ako 
v roku 2011, teda ich sa asi netýkajú racionalizačné opatrenia, napriek tomu, že v rozpočte 
je uvedené, že mzdy mestského úradu sa budú znižovať o 100 000 EUR, preto si myslí, že 
sa to musí dotýkať aj zariadení, ktoré sú napojené na rozpočet mesta, 

- ďalej uviedla, že narastajú výdavky na amfiteáter, ktorý je mimo prevádzky minimálne 
dva roky; opýtala sa z akého dôvodu, odporučila, aby sa hľadal spôsob jeho využitia, 
ďalej uviedla, že sa znižuje počet kultúrnych podujatí, ktoré vykazuje mestské kultúrne 
stredisko, to znamená, že sa im znížia príjmy, ale výdavky mesta zostávajú v podstate 
rovnaké, 

- ďalej uviedla, že čo sa týka digitalizácie kina, je určite potrebná, ale ak mesto na ňu nemá 
finančné prostriedky, tak ju nemôže robiť, poukázala na to, že v iných mestách 
zrealizovali digitalizáciu z finančných prostriedkov, ktoré získali zo sponzorských 
príspevkov a z poskytnutej dotácie, a naopak iné mestá digitalizáciu nezrealizovali, 
nakoľko finančné prostriedky nemajú, myslí si, že digitalizácia je potrebná, ale 
financovanie je treba riešiť buď hľadaním prenajímateľa alebo úhradou  
z mimorozpočtových zdrojov,  

- ďalej uviedla, že v súvislosti s novelou zákona, o ktorej sa bude rokovať až 31. 01. 2012, 
sa znižuje príspevok pre OSS, a to si myslí, že je predčasné, ďalej uviedla, že to, čo je 
v meste kvalitné, čo slúži občanom mesta a zviditeľňuje mesto, treba ponechať 
a skvalitňovať, 

- ďalej navrhla, aby sa z poplatku za psa, ktorý uhrádzajú občania, poskytovali sáčky 
občanom, ktorí tento poplatok zaplatia,  

- uviedla, že čo sa týka účasti v organizáciách, ktoré združujú mestá, treba zvážiť, čo je pre 
mesto dobré a čo nie, 

- podala poslanecký návrh, doplniť uznesenie v písmene B. schvaľuje o body: 
1. vyradenie nákladov na digitalizáciu kina vo výške 70 000 EUR z kapitálových 

výdavkov, 
2. zaradenie nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya vo výške 

66 000 EUR v zmysle Uznesenia č. 9/2011 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011 do kapitálových výdavkov, 

3. ponechanie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške, 
4. príspevok pre OSS v sume 500 000 EUR,   
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odporúča primátorovi mesta 
digitalizáciu kina riešiť hľadaním prenajímateľa a úhradou z mimorozpočtových zdrojov, 
 

Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- uviedol, že do návrhu rozpočtu bolo zapracovaných 10 – 20 rôznych opatrení, ktorých 

cieľom je zlepšiť bilanciu, niektoré už sú v platnosti a týkajú sa hlavne bežných príjmov, 
teda poplatky za odpad alebo miestne dane atď., ďalej je v návrhu rozpočtu 
zapracovaných pomerne veľa rôznych opatrení, ktorých cieľom je šetriť od drobností až 
po väčšie a významnejšie opatrenia, ako je napríklad zníženie mzdových prostriedkov  
o 100 000 EUR, 

- ďalej uviedol, že z rozpočtu je jasné, že stále je tam veľké riziko, ak by došlo 
k nenaplneniu všetkých kapitálových príjmov resp. ak by tam bol výpadok viacerých 
kapitálových príjmov, tak je problém, preto treba hľadať ďalšie možnosti a v tejto 
súvislosti podal poslanecký návrh, ktorý bol predložený písomne a to doplniť uznesenie 
o bod odporúča 
1. do prvej úpravy rozpočtu mesta na rok 2012 zapracovať nasledovné zmeny: 

a) znížiť kapitolu 37002 Kultúrne podujatia o 10 000 EUR, 
b) znížiť kapitálové výdavky na digitalizáciu kina o 10 000 EUR v roku 2012 

a presunúť na rok 2013, 
2. predložiť návrh zmeny sídla mestskej polície a návrh na vyhlásenie obchodnej súťaže 

na predaj majetku mesta, 
- skonkretizoval svoje návrhy a uviedol, že v bode 1a) navrhuje dočasne (rok 2012) prerušiť 

realizáciu Večianskych slávností a Jarmok tradičných remesiel realizovať bez večerného 
kultúrneho programu resp. program realizovať domácimi umelcami, ďalej v bode 1b) 
navrhuje projekt digitalizácie kina zatiaľ v rozpočte mesta ponechať s tým, že o jeho 
realizácii rozhodne mestské zastupiteľstvo na zasadnutí v máji alebo júni 2012, pretože 
v tom čase budeme lepšie poznať finančnú situáciu, vývoj podielových daní, vývoj 
kapitálových príjmov a do rozhodnutia o (ne)realizácii projektu  mesto nepristúpi 
k aktivitám, ktoré by mali vplyv na rozpočet mesta, mestské zastupiteľstvo rozhodne 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo o odstúpení od zmluvy o dotácii a teda               
o nerealizovaní projektu,  

- uviedol, že ak sa digitalizácia kina nezrealizuje, tak kino končí svoju činnosť, 
- ďalej k bodu 2. svojho predloženého návrhu uviedol, že predajom priestorov COV, 

v ktorých sídli mestská polícia, by mesto mohlo získať minimálne 100 000 EUR a mesto 
bude hľadať iné vhodné priestory pre mestskú políciu, napríklad dom kultúry,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- opýtal sa, či žiadne kino, ktoré nebude zdigitalizované, nebude na Slovensku premietať,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- potvrdil, že tieto kiná budú musieť skončiť svoju činnosť,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že čo sa týka podaného poslaneckého návrhu Ing. Psotovej o zrušení digitalizácie 

kina, tak v číselnom vyjadrení to bude znamenať, že ak sa z výdavkov vyradí digitalizácia, 
tak na tento rok to nebude 70 000 EUR, ale iba 30 000 EUR, pretože na ďalší rok sa 
rozpočtuje ďalších 40 000 EUR, teda znížia sa výdavky kvôli digitalizácii o 30 000 EUR, 
ale zároveň je nutné nájsť niekde 166 000 EUR, 
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Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- opýtal sa, či bolo vo VMČ č. 3 konzultované zrušenie Večianskych slávností, ďalej 

súhlasí s uvoľnením priestorov, v ktorých sídli mestská polícia, ale nestotožňuje sa s tým, 
aby týmito priestormi boli priestory domu kultúry, 

- uviedol, že problém digitalizácie kina bol prerokovaný aj v komisii kultúry, mládeže 
a športu, ktorá odporučila model Malaciek t.j. nájsť ďalšieho potenciálneho 
spolufinancovateľa tejto akcie; Malacky investovali do digitalizácie kina, ktorá stála 
93 000 EUR, sumu 2 000 EUR na prípravné práce a ostatné náklady odfinancovali za 
určité benefity firmy, 

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že by sa chcel vyjadriť k rozpočtovým zmenám, o ktorých sa hovorilo, ďalej 

uviedol, že ak sa znižuje kapitola, s tým nemá problémy, ale ak sa zvyšujú výdavky, tak 
by ten, kto zvýšenie navrhuje, mal navrhnúť aj ich vykrytie, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka projektu v Malackách, tak tam súčasťou projektu bolo aj         

30 000 EUR z audiovizuálneho fondu, 
- uviedol, že v našom prípade potrebujeme 100 000 EUR na realizáciu niečoho, z čoho už 

mesto 30 000 EUR má, preto mu nedáva logiku teraz zrušiť túto akciu a zároveň začať 
hľadať celú čiastku 100 000 EUR na jej realizáciu,   

- ďalej uviedol, že z tohto dôvodu navrhol, aby sa táto akcia ešte nechala v rozpočte s tým, 
že do júna sa budú hľadať aj nejaké iné cesty, ak mesto odmietne ponúknutú dotáciu, už 
túto dotáciu viac nedostane, 

 
Mgr. Alena Demková – faktická poznámka 
- myslí si, že digitalizácia kina je dobrá a potrebná vec, ale opýtala sa, odkedy mesto vedelo 

o nutnosti tejto digitalizácie a myslí si, že to bolo v dostatočne dlhom časovom rozpätí 
a opýtala sa, prečo sa týmto mesto nezaoberalo už dávno, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že teraz sa zrazu prichádza na to, že nie sú peniaze a čo s tým, ale už od roku 

2008 niektorí poslanci poukazovali na túto skutočnosť, ďalej uviedol, že aj digitalizácia 
mu pripomína akcie z eurofondov; mesto dostane 30 000 EUR, ale musí ešte zaplatiť 
ďalších 40 000 EUR, aby danú akciu zrealizovalo,  

- uviedol, že mesto nemá žiadne vzťahy so spoločnosťou Duslo a. s., pretože sa nevieme 
s nikým dohodnúť, nevieme s nikým jednať a nevieme pre mesto nič pomimo získať, 
pretože nemáme ľudí, ktorí by to boli schopní, nie je to len o číslach, myslí si, že je to aj 
o ľudských vzťahoch a pomeroch, ktoré tu v meste vládnu, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že treba lepšie vzťahy, aj vzťahy so spoločnosťou Duslo a. s., ďalej uviedla, že 

bol napísaný list generálnemu riaditeľovi Duslo a. s., ale dodnes sme nedostali odpoveď, 
tiež uviedla, že sa spraví všetko preto, aby to bolo lepšie, ale chce to čas, 

 
Mgr. Alena Demková – faktická poznámka 
- uviedla, že písať je niekedy málo, myslí si, že treba ísť osobne, pretože osobný kontakt je 

určite viac, 
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MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka  
- uviedol, že on ako bežný občan bol prijatý riaditeľom spoločnosti Duslo a. s., ktorý mu 

povedal, že možnosti spolupráce sú nekonečné, ale nech mesto nečaká, že Duslo a. s. bude 
núkať spoluprácu,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že ak dobre pochopil, tak priamo p. primátor písal list generálnemu riaditeľovi 

so žiadosťou o stretnutie, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že list bol poslaný v septembri 2011 a komunikuje sa so spoločnosťou Duslo a. s., 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že on spomínaný list a odpoveď na neho videl, pretože s riaditeľom spoločnosti 

Duslo a. s. sa v pravidelných intervaloch stretáva a v závere ich diskusií je vždy zo strany 
p. riaditeľa nadhodená téma mesto, ďalej uviedol, že od Mgr. Morávka sa dozvedel, že na 
neformálnych stretnutiach spojených s prípravou rozpočtu, ktorých sa Mgr. Morávek 
zúčastnil, bola aj diskusia na túto tému a bolo tam prezentované, že p. primátor sa 
neúspešne pokúša stretnúť s generálnym riaditeľom Duslo a. s.,  

- ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že v pondelok s ním mal pracovné stretnutie, tak sa 
ho na to spýtal a generálny riaditeľ mu povedal, že to nie je pravda, pretože ešte niekedy 
v roku 2010 dal p. primátorovi svoje mobilné číslo a povedal mu, že v prípade akejkoľvek 
potreby mu môže zavolať, čo sa ale nevyužíva, pretože v tom liste nebola len žiadosť 
o stretnutie, ale aj požiadavka na zmenu zámennej zmluvy, a to sa potom riešilo na nejakej 
úrovni, myslí si, že by stačil jeden telefonát a všetko by sa vyriešilo,  

- uviedol, že z formálneho hľadiska, za tie roky, čo sa predkladajú rozpočty, je možné 
konštatovať určité podstatné zlepšenie, čo sa týka formy, je za tým veľa práce 
pracovníkov mestského úradu, čo by chcel oceniť, ale stále sú tam rezervy a je čo 
zlepšovať,  

- uviedol, že viac ho v procese tvorby rozpočtu na rok 2012 trápi, že je zrejmé, že nebol 
dodržaný harmonogram prípravy rozpočtu, časovo ani vecne a rozpočet sa tvoril 
kabinetným spôsobom, bez účasti VMČ, komisií mestského zastupiteľstva a od istého 
štádia aj bez účasti správcov kapitol, direktívnou redukciou nákladov, bez vecnej diskusie 
so správcami o redukcii predmetu príslušnej kapitoly,  

- ďalej uviedol, že v procese prípravy rozpočtu chýbalo jednoznačné zadanie a jasné 
smerovanie a koordinácia, vrátane stanovenia cieľa, uviedol, že sa stratilo veľa času 
neefektívnym konaním a dôsledkom je, že rozpočet je predložený neskoro, pretože on 
zastáva názor, že rozpočet by mal byť predložený skôr ako nový rok začne, 

- uviedol, že na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva, minimálne však v druhom 
polroku 2011, odznievali pripomienky a upozornenia k tvorbe rozpočtu na rok 2012, 
ďalej výzvy na prijatie úsporných opatrení, či to bolo v septembri pri východiskách 
rozpočtu alebo v novembri už pri návrhu na úpravu rozpočtu, alebo v decembri pri 
stanovisku primátora mesta k stavu prípravy rozpočtu, 

- myslí si, že to zrejme nepadlo na úrodnú pôdu a výsledkom je rozpočet, ktorý je formálne 
na vyššej úrovni, ale je skôr zbožným želaním ako realitou, ďalej uviedol, že v rozpočte 
by sa malo vychádzať z príjmov, ktoré sú reálne, a k tomu by mali byť prispôsobené 
výdaje vecne,  

- ďalej uviedol, že má hrôzu aj z toho, že mesto z roka na rok tlačí pred sebou väčší balík 
záväzkov a ďalším negatívom je stále väčšia potreba splácania starých úverov novými, 
neteší ho to, ale musí skonštatovať, že ešte nikdy nebolo mesto v takej zlej situácii ako 
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dnes, na pokraji priepasti s názvom nútená správa, ďalej uviedol, že na túto tému 
diskutoval už na zasadnutí mestského zastupiteľstva v novembri minulého roku, kedy na 
jeho vystúpenie Ing. Mečiar reagoval, že sa jedná o maľovanie reality na čierno, ale žiaľ 
je presvedčený o tom, že mal pravdu, a že situácia sa ešte zhoršila,  

- uviedol, že ekonomické zákonitosti nepustia a toto všetko je primárne dôsledkom 
nekonania vedenia mesta, včasného neprijatia úsporných opatrení od roku 2009;  
Ing. Mečiar o tom pekne písal v médiách vo februári 2009, v článku „Kríza ako 
príležitosť“, kde sa prezentoval, že je to príležitosť na hľadanie rezerv a znižovanie 
nákladov na fungovanie mesta, ale zrejme papier to znesie, ale na realizáciu nie je odvaha, 

- ďalej uviedol, že tento stav je takisto následkom bezbrehého a populistického navyšovania 
nákladov zo strany vedenia mesta na kofinancovanie akcií financovaných z eurofondov 
v predchádzajúcom roku, aj na akcie, ktoré mesto nevyhnutne nepotrebovalo, tento trend 
naháňania sa za akciami z eurofondov stále pretrváva, a ak nenájdeme odvahu sa 
niektorých akcií zriecť, tak nás to stiahne na dno, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že nemôže súhlasiť s tvrdením predrečníka, že mesto z roka na rok tlačí pred 

sebou väčší a väčší balík záväzkov po lehote splatnosti a upozornil na predložený materiál 
na str. č. 8, kde je jasne vyčíslené, ako sa toto vyvíja, z čoho je jasné, že dochádza v tejto 
veci k nárastu, jasné je aj to, že za 5 rokov dozadu došlo aj k výraznému poklesu tohto 
balíka, tzn. od roku 2006 do roku 2010 bol tento záväzok znížený o cca 300 000 EUR, ale 
je pravda, že teraz dochádza k nárastu, 

- ďalej uviedol, že náš problém by bol o 500 000 EUR menší, keby sme nerealizovali tie 
investície, ktoré možno nemuseli byť zrealizované hneď a mohli počkať, kým prehrmí 
kríza, išlo o investície, ktoré do rozpočtu navrhol zaradiť Ing. Bartošovič osobne, 

 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh a procedurálny návrh  
- uviedol, že sa zúčastňoval stretnutí s funkcionármi mesta a pracovníkmi mestského úradu  

k príprave rozpočtu, poukázal na to, že prednostka mestského úradu a pracovníci 
ekonomického oddelenia, ktorí pracovali na rozpočte, urobili veľký kus práce, koncepcia 
a filozofia tohto materiálu je kvalitatívne na inej úrovni, ako to bolo na začiatku, ale 
napriek tomu musí konštatovať, že ten posun harmonogramu priniesol so sebou stresové 
a urýchlené rozhodnutia, 

- uviedol, že jemu chýbalo a chcel by zdôrazniť, že by sa to malo robiť vždy v tímovom 
procese, v súčinnosti s výbormi mestských častí, príslušných komisií, pretože komisia 
kultúry, mládeže a športu predložila svoje požiadavky na rozpočet pre rok 2012, ale aj 
2013 a 2014 a nevie, z akého dôvodu nie sú tieto požiadavky zakomponované v rozpočte, 

- uviedol, že jeho predstava je taká, že by sa v dostatočnom predstihu zišli predsedovia 
komisií, VMČ s prednostkou mestského úradu a pracovníkmi ekonomického oddelenia 
a prešli si všetky pripomienky a požiadavky, ktoré by sa potom zapracovali do rozpočtu, 

- ďalej uviedol, že komisia kultúry, mládeže a športu prerokovala príslušné programy, ktoré 
obsahovo do tejto činnosti spadajú, a tiež zastáva názor, aby sa nebrali školám a školským 
zariadeniam príjmy, pretože sa to berie deťom, ktoré do tej ktorej školy chodia,  

- uviedol, že tiež ako ďalšie riziko vidí vysokú výšku záväzkov, ktoré mesto má, a to hlavne 
po lehote splatnosti, pretože stačí, ak niekto predá niekomu pohľadávku alebo podá návrh 
na exekúciu, tak vytvorí dominový efekt a celá ekonomika mesta padne, prijať filozofiu, 
že budeme pred sebou neustále tlačiť balík neuhradených faktúr znamená „nášľapnú 
mínu“, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť, 

- uviedol, že v spolupráci s Ing. Andrášim pripravil návrh, ktorý podal ako poslanecký 
návrh, ktorý nechce dať na schválenie, ale do odporúčacej časti, aby sa s tým zaoberalo 
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vedenie mesta, príslušný ekonomický odbor, je ochotný to konzultovať, pretože za 
číslami, ktoré má napísané, sa skrývajú jednotlivé skutočnosti, kde možno ušetriť, 
uviedol, že ide o cca 170 000 EUR, ktoré možno ušetriť a keď aj odráta finančné 
prostriedky vo výške cca 100 000 EUR, ktoré treba vrátiť školstvu a OSS, tak stále sme 
v plusových číslach 70 000 EUR, znova zdôraznil potrebu sa stretnúť a riešiť tieto veci 
a myslí si, že sa určite nájde pozitívne riešenie v jednotlivých programoch, 

- znova uviedol, že nechce dať schváliť svoj návrh, pretože by sa potom stal záväzným, ale 
predkladá ho len ako odporúčanie, aby sa riešili jednotlivé programy, ktoré by sa dali 
upraviť tak, aby sa získali finančné zdroje, poslanecký návrh predložil v písomnej podobe, 

- podal procedurálny návrh, aby sa o každom bode v schvaľovacej časti predloženého 
návrhu uznesenia hlasovalo jednotlivo, 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- hlasovať o každom bode v schvaľovacej časti návrhu na uznesenie jednotlivo  
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
  
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že sa nechcel dotknúť minulosti, ale predložený návrh rozpočtu sa žiaľ snaží 

riešiť len dôsledky predchádzajúcich rokov, uviedol, že len na rozdiele príjmov poplatkov 
za komunálny odpad a nákladov na komunálny odpad v rokoch 2007 – 2011 mesto stratilo 
cca 1 mil. EUR, ďalej si myslí, že dobrý čas na predaj Kráľovskej je preč a natíska sa mu 
otázka, prečo sa v roku 2009 nepredala,   

- ďalej uviedol, že určite nemôže súhlasiť s tvrdením, že za našu zlú situáciu môže 
rekonštrukcia dvoch ciest, to je veľmi zúžený pohľad, 

- uviedol, že dňa 08. 12. 2011 bol zverejnený prvý návrh rozpočtu, ale on osobne to za prvý 
návrh rozpočtu považovať nemôže, myslí si, že aj dnes sa diskutuje o veciach, ktoré už 
dávno mohli byť vydiskutované, ďalej uviedol, že verí tomu, že zákon o poskytovaní 
sociálnych služieb bude zmenený a tá jedna položka sa bude dať korigovať smerom dolu, 
ďalej si myslí, že keď sa bude rozhodovať o znížení príspevku na zníženie sociálnej 
starostlivosti, tak by tomu mala predchádzať vecná diskusia a vecné opatrenie,  

- ďalej uviedol, že on vidí potrebu pohľadať minimálne ďalších 100 000 EUR a viac; 
v bežnej časti rozpočtu je kľúč aj k rokovaniu s bankami, ktoré nás žiaľ vidia tak, ako nás 
vidia, uviedol, že by chcel dať vedeniu mesta dobrú radu a to, že asi nestačí rokovať len  
v Nitre, ale na patričnej úrovni treba rokovať aj na ústredí banky,  

- ďalej uviedol, že keď si pozrieme potrebu toho, čo je už urobené a dvoch akcií, ktoré sa 
teraz urobia s jedným opatrením, ktoré zďaleka nebolo skonkretizované, je to nejaký plus 
bonus z prípadnej zámeny so spoločnosťou SPORTER s. r. o. vyčíslený na cca 200 000 
EUR, tak stále zostáva nejaká „diera“ vysplátkovať ten rozdiel s niekým,  

- uviedol, že gro udržateľnosti celého rozpočtu spočíva v posúvaní zaplatenia faktúr  
za tento rok niekedy do roku budúceho, pokiaľ by aj napriek prijatým opatreniam v smere 
navyšovania niektorých príjmových častí, znižovania niektorých výdavkov, je tu 
stanovený cieľ do roku 2020 sa vyrovnať so starými záväzkami, uviedol, že je to 
dlhodobý proces, 

- uviedol, že čo sa týka záväzkov, treba s tým pracovať denne, treba si postaviť ciele, treba 
to prerokovať s partnermi, a tieto rokovania treba dostať do písomnej podoby, kde sa 
naťahuje splatnosť,  
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- ďalej uviedol, že súhlasí s tým, aby sa digitalizácia „nehodila do koša“, keď chceme, aby 
sa v tomto kine premietalo, navrhol, aby sa počkalo napríklad do mája, dokiaľ sa situácia 
nejako vyjasní a potom sa definitívne tento problém doriešil,  

- ďalej uviedol, že finančné prostriedky určené na rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya 
boli tri roky v rozpočte, neurobilo sa nič, aby sa povedalo, ako sa zabezpečí napr. 
vykurovanie, sú tam ďalšie problémy v súvislosti s elektroinštaláciou a odpadmi, uviedol, 
že niekto by už v priebehu roka mal niečo urobiť, aby sa dostali aspoň do nejakej 
čiastkovej realizácie alebo aspoň do realizačného harmonogramu v najbližšom období 
a nie posunúť to tak, ako je to v návrhu rozpočtu na rok 2015 až 2016, 

- podal poslanecký návrh, aby sa do písmena A. doplnilo aj stanovisko hlavného kontrolóra, 
ďalej navrhol doplniť nasledovné body: 
B. konštatuje     
1. nedodržanie interného predpisu mesta „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ príprave 

návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

2. nesplnenie niektorých uznesení mestského zastupiteľstva pri príprave návrhu rozpočtu 
mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

C. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:  
 

Bežné príjmy:                                            11 501 530 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 000 000 EUR  
Rozdiel:                                                          501 530 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 645 820 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 755 875 EUR 
Rozdiel: -110 055 EUR 

  
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 147 350 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 755 875 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  391 475 EUR 

 
Príjmové finančné operácie: 560 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR 
Rozdiel: - 94 770 EUR 

 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 707 350 EUR 
Výdavky celkom: 15 410 645 EUR 
Rozdiel celkom: 296 705 EUR 

 
F.  žiada 
primátora mesta: 
1. o zabezpečenie premietnutia všetkých schválených zmien oproti predloženému návrhu 

do všetkých programov a tabuľkových častí rozpočtu, 
2. o predloženie informácie o splnení predchádzajúceho bodu na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, 
3. o prijatie ďalších konkrétnych opatrení na elimináciu rizík rozpočtu,  
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G.  berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií  
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že Ing. Mečiar porušil rokovací poriadok, keď na jeho diskusný príspevok 

reagoval faktickou poznámkou, pretože mal odovzdať vedenie schôdze a až potom 
diskutovať, aj keď v tomto prípade poruší rokovací poriadok aj on, chce reagovať  
na faktickú poznámku Ing. Mečiara a vysvetliť, že jeho pripomienka o z roka na rok sa 
zväčšujúcich záväzkoch bola na tému „fenoménu“ neplatenia faktúr, kde je jednoznačne 
z roka na rok horší trend, a to aj vo vzťahu k príjmom z podielových daní,  

- ďalej uviedol, že realizácia spomínaných dvoch komunikácií nie je faktor, ktorý zaťažil 
toto mesto, ale neoprávnene vynaložené prostriedky v predchádzajúcich obdobiach na 
realizáciu kofinancovania akcií financovaných z eurofondov, kde vedenie mesta 
podpisovalo bez problémov dodatky a minulo sa niekoľko stotisíc eur,  

- ďalej uviedol, že Ing. Mečiar klame a šíri to už dlhšie, ale on nenavrhol realizáciu 
komunikácie Hollého a Záhradníckej, aj keby mal na to právo, pretože zastupuje aj 
voličov z ulice Záhradníckej a takéto tvrdenia si vyprosí, ďalej uviedol, že v roku 2009 
predložil za skupinu poslancov nejaký návrh, po troch pokusoch, ako by mal vyzerať 
rozpočet, v ktorom sa objavili tieto dve akcie, ktoré ale on nenavrhol,  

 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh  
- uviedol, že po zisťovaniach, ktoré prebehli v spolupráci s občanmi a spoločenstvami 

vlastníkov bytov, údaje, ktoré sú vedené na mestskom úrade, ako evidencia psov, či 
v bytových domoch alebo v rodinných domoch nezodpovedajú alebo sú ďaleko od reality 
majiteľov psov v našom meste, 

- uviedol, že komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a aktivisti 
z radov verejnosti, medzi ktorých patrí aj Ing. Róbert Andráši, ktorý sa pravidelne 
zúčastňuje zasadnutí komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, má 
k dispozícii výsledky zo spoločenstiev vlastníkov bytov, je to možno iba jedna tretina, ale 
tam už sa hovorí o tom, koľko psov v meste nie je zahlásených, teda za koľkých psov sa 
neplatí,  

- podal poslanecký návrh, v príjmovej časti dane za psov, v tabuľke č. 4 riadok č. 7 daň za 
psa, navýšiť zo sumy 14 500 EUR na sumu 17 000 EUR, v časti výdavkovej program      
č. 12 prostredie pre život – údržba verejných priestranstiev položka „sáčky a tabule psi“ 
namiesto sumy 1 000 EUR zmeniť na sumu 3 500 EUR,  

 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh, aby sa na webovej stránke mesta zverejňovali evidované psy 

v meste Šaľa v štruktúre: adresa držania psa (ulica a evidenčné číslo) a plemeno psa; tento 
zoznam aktualizovať raz za tri mesiace, 

- nakoľko podľa zákona sa nemôže zverejňovať daňovník a podľa skúseností z iných miest 
to prináša pozitívne výsledky, pretože obyvatelia jednotlivých domov si vedia 
skontrolovať, ktoré psy sú nahlásené a nahlásia aj tých psov, ktorých mesto nemá 
v evidencii,  

     
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh 
- poďakoval sa tvorcom rozpočtu za odvedenú prácu, uviedol, že či s tým niekto súhlasí 

alebo nie, mesto bolo, je a bude firma a je to vždy o peniazoch, v prípade mesta verejných 
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a nie súkromných, a tak sa asi doteraz k tomu stavalo, vyjadril nespokojnosť 
s neprítomnosťou p. primátora pri schvaľovaní rozpočtu; ďalej uviedol, že súhlasí 
s vyjadrením MUDr. Grella, že medziľudské vzťahy sú tu také biedne, že aj toto je vlastne 
obrazom toho, ako to tu vyzerá, od komunikácie počnúc až po pomaly ako vojnu medzi 
poslaneckým zborom a vedením mesta,  

- ďalej uviedol, že tu ale vidí aj dobré stránky a zmeny, ktoré sa za posledné mesiace,  
(od nástupu novej prednostky mestského úradu) udiali, myslí si, že základom všetkého je 
rokovať, či už so spoločnosťou Duslo a. s. alebo s bankami, aj keď rokovať s bankami je 
už podľa neho neskoro, 

- uviedol, že by dal do pozornosti jednu vec, a to, že si treba zobrať za svoje slová starších 
kolegov poslancov, a keď ponúkajú svoje skúsenosti a vedomosti, treba si to vypočuť, 

- uviedol, že sa treba sústrediť na školy, mestské kultúrne stredisko, knižnicu, pri ktorej on 
osobne nemá problém s tým, že by sa skrátila otváracia doba, myslí si, že rozhodne treba 
rokovať s kýmkoľvek, kto má možnosť odobriť alebo potvrdiť, ak sa dajú niektoré akcie 
odložiť, verí, že sa to už robilo, ale nemá o tom žiadnu informáciu, ďalej uviedol, že je 
potrebné odložiť čokoľvek, čo je možné, pokiaľ nestratíme dotáciu alebo nejaký 
príspevok, tak to treba využiť, 

- myslí si, že by bolo dobré začať viac kontrolovať výšku vyvážaného odpadu, pretože 
podľa dostupných údajov máme skoro najviac odpadu na Slovensku; ďalej čo sa týka 
digitalizácie, súhlasí s návrhom, aby sa to zatiaľ ponechalo a neskôr sa uvidí, ako sa to 
dorieši, pretože by bola škoda to zahodiť,  

- ďalej uviedol, že takisto nesúhlasí s presťahovaním mestskej polície do domu kultúry,  
- navrhol (preto aby sa navrhnuté opatrenia na šetrenie neťahali celý rok), aby boli uvedení 

jednotliví zodpovední ľudia a aby mestské zastupiteľstvo bolo mesačne informované 
o čiastkových alebo hotových výsledkoch práve tých riešení možných opatrení na 
šetrenie, ktoré sú spomenuté v bode E. dôvodovej správy k rozpočtu, špeciálne by sa 
sústredil na mestské kultúrne stredisko, odkiaľ by mal raz za dva mesiace rád výstup, čo 
nás stálo a čo prinieslo, tieto svoje požiadavky predložil ako poslanecký návrh, 

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka presťahovania mestskej polície do domu kultúry, on v tom nevidí 

problém, pretože sa tu nachádza aj bočný vchod, ktorý by sa dal využiť,  
- ďalej reagoval na vyjadrenie Ing. Andrášiho, že sa s verejnými finančnými prostriedkami 

nehospodári tak, ako by sa malo a uviedol, že je pravda, že poslanci sa často nesprávali 
tak, ako keby išlo o ich majetok a veľakrát tu boli predaje, ktoré boli pod cenu a znižovala 
sa cena pod hodnotu uvedenú v cenovej mape; znova uviedol, že súhlasí s tým, že 
poslanci niekedy šafárili s majetkom mesta, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že málokedy sa vracia do minulosti a niekedy mu to ani neprináleží, preto 

uviedol, že tento príspevok predtým, ktorý jednak asi nebol venovaný jemu, jednak ho ani 
nepočul. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do bodu schvaľuje nasledovné body: 

- vyradenie nákladov na digitalizáciu kina vo výške 70 000 EUR z kapitálových 
výdavkov, 

- zaradenie nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya vo výške 
66 000 EUR v zmysle Uznesenia č. 9/2011 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského 
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zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011 do kapitálových výdavkov, 
- ponechanie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške, 
- príspevok pre OSS v sume 500 000 EUR,   

- odporúča primátorovi mesta digitalizáciu kina riešiť hľadaním prenajímateľa a úhradou 
z mimorozpočtových zdrojov, 

Prezentácia: 20 
Za:  13  
Proti:    7 
Zdržal sa:   0 
Hlasovanie neplatné z dôvodu vznesenia námietky o nefunkčnosti hlasovacieho 
zariadenia. 
 
Hlasovanie o vznesenej námietke: 
Prezentácia: 12 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Opakované hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej: 
Prezentácia: 16 
Za:  13  
Proti:    3 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
    
Ing. Jozef Mečiar 
- stiahol svoj poslanecký návrh a nehlasovalo sa o ňom, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- odporúča primátorovi mesta korekciu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa programov 

(výdavková časť) 
Program  Návrh EUR  Korekcia  Návrh II. EUR 
1      205 146  - 20 000      185 146 
2        19 715  -   5 000        14 715 
3      287 671  - 25 000      262 671 
4        30 700  +  5 000        35 700 
5      772 600  - 10 000      762 600 
6      681 300  - 25 000      656 300 
7      986 984              0      986 984 
8        70 000   0        70 000 
9   5 444 756  + 50 000   5 494 756 
10      733 605  -  25 000      708 605 
11      521 000  -  35 000      486 000 
12   2 003 475    0   2 003 475 
13   1 716 320  + 50 000   1 766 320 
14      429 653    0      429 653     
15   1 648 510  -  25 000   1 623 510 
                - 170 000 
                +105 000 
                                                                -   65 000    
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Prezentácia: 18 
Za:  13  
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- do písmena A. prerokovalo, doplniť ako bod č. 2 Stanovisko hlavného kontrolóra  

k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

- B.  konštatuje     
1. nedodržanie interného predpisu mesta „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri 

príprave návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na 
roky 2013 a 2014, 

2. nesplnenie niektorých uznesení mestského zastupiteľstva pri príprave návrhu 
rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie         
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 
a 2014, 

- C.  schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:  
 

Bežné príjmy:                                            11 501 530 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 000 000 EUR  
Rozdiel:                                                          501 530 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 645 820 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 755 875 EUR 
Rozdiel: -110 055 EUR 
  
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 147 350 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 755 875 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  391 475 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 560 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR 
Rozdiel: - 94 770 EUR 

 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 707 350 EUR 
Výdavky celkom: 15 410 645 EUR 
Rozdiel celkom: 296 705 EUR 

- F.  žiada 
primátora mesta: 
1. o zabezpečenie premietnutia všetkých schválených zmien oproti predloženému návrhu 

do všetkých programov a tabuľkových častí rozpočtu, 
2. o predloženie informácie o splnení predchádzajúceho bodu na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, 
3. o prijatie ďalších konkrétnych opatrení na elimináciu rizík rozpočtu,  
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- G.  berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií  
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

Prezentácia: 19 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení: 
- v príjmovej časti dane za psov, v tabuľke č. 4 riadok č. 7 daň za psa, navýšiť zo sumy 

14 500 EUR na sumu 17 000 EUR, v časti výdavkovej program č. 12 prostredie pre život 
- údržba verejných priestranstiev položka „sáčky a tabule psi“ namiesto sumy 1 000 EUR 
zmeniť na sumu 3 500 EUR, 

Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení: 
- zverejniť na oficiálnej webovej stránke mesta Šaľa všetkých evidovaných psov v meste, 

v štruktúre: adresa držania psa (ulica a evidenčné číslo) a plemeno psa; tento zoznam 
aktualizovať raz za tri mesiace, 

Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- aby príslušné komisie a mestské zastupiteľstvo boli pravidelne mesačne informované 

o čiastkových výsledkoch pri riešení opatrení uvedených v bode 1.1 E dôvodovej správy, 
Prezentácia: 19 
Za:  14  
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý. 
 
Hlasovanie o jednotlivých bodoch v schvaľovacej časti navrhnutého uznesenia: 
schvaľuje 
- prijatie bankového úveru v maximálnej výške 430 000,- EUR na financovanie 

investičných akcií schválených v rozpočte mesta  na rok 2012,  
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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schvaľuje 
- ručenie za prijatý úver zmenkou,  
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
schvaľuje 
- prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 664 000 EUR,   
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
schvaľuje 
- ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou, 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
schvaľuje 
- doplnenie „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov  

a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ o bod 10 v § 6 Spoločné ustanovenia: 
„Odmeny priznané podľa týchto zásad za rok 2012 budú stanovené z priemerného 
mesačného zárobku v národnom hospodárstve SR za kalendárny rok 2010“, 

Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
ruší 
Komunitnú nadáciu Šaľa, register MV SR č. 203/Na-2002/894, IČO 42118883. 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
schvaľuje 
- vystúpenie mesta Šaľa zo združenia ZMOS k 01. 01. 2012, 
Prezentácia: 19 
Za:    6 
Proti:    8 
Zdržal sa:   5 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním prijatých vyššie uvedených  
poslaneckých návrhov: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

1. návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

B. konštatuje 
1. nedodržanie interného predpisu mesta „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri príprave 

návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 
a 2014, 

2. nesplnenie niektorých uznesení mestského zastupiteľstva pri príprave návrhu rozpočtu 
mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014, 

C. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:  
 

Bežné príjmy:                                            11 504 030 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 002 500 EUR  
Rozdiel:                                                          501 530 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 645 820 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 755 875 EUR 
Rozdiel: -110 055 EUR 
  
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 149 850 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 758 375 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  391 475 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 560 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR 
Rozdiel: - 94 770 EUR 

 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 709 850 EUR 
Výdavky celkom: 15 413 145 EUR 
Rozdiel celkom: 296 705 EUR 
 

2. vyradenie nákladov na digitalizáciu kina vo výške 70 000 EUR z kapitálových 
výdavkov, 

3. zaradenie nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu ZŠ s MŠ s VJM Pázmanya vo výške 
66 000 EUR v zmysle Uznesenia č. 9/2011 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. septembra 2011 do kapitálových výdavkov, 

4. ponechanie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške, 
5. príspevok pre OSS v sume 500 000 EUR,   



 30

6. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 430 000,- EUR na financovanie 
investičných akcií schválených v rozpočte mesta na rok 2012,  

7. ručenie za prijatý úver zmenkou,  
8. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 664 000 EUR,   
9. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou, 
10. doplnenie „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov  

a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ o bod 10 v § 6 Spoločné ustanovenia: 
„Odmeny priznané podľa týchto zásad za rok 2012 budú stanovené z priemerného 
mesačného zárobku v národnom hospodárstve SR za kalendárny rok 2010“, 

D. odporúča 
primátorovi mesta: 
1. digitalizáciu kina riešiť hľadaním prenajímateľa a úhradou z mimorozpočtových 

zdrojov, 
2. korekciu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa programov (výdavková časť) 

Program  Návrh EUR  Korekcia  Návrh II. EUR 
1      205 146  - 20 000      185 146 
2        19 715  -   5 000        14 715 
3      287 671  - 25 000      262 671 
4        30 700  +  5 000        35 700 
5      772 600  - 10 000      762 600 
6      681 300  - 25 000      656 300 
7      986 984              0      986 984 
8        70 000   0        70 000 
9   5 444 756  + 50 000   5 494 756 
10      733 605  -  25 000      708 605 
11      521 000  -  35 000      486 000 
12   2 003 475    0   2 003 475 
13   1 716 320  + 50 000   1 766 320 
14      429 653    0      429 653 
 15   1 648 510  -  25 000   1 623 510 

          - 170 000 
                    +105 000 
                                                                   -   65 000  

E. ruší 
Komunitnú nadáciu Šaľa, register MV SR č. 203/Na-2002/894, IČO 42118883, 

F. žiada 
primátora mesta: 
1. o zabezpečenie premietnutia všetkých schválených zmien oproti predloženému návrhu 

do všetkých programov a tabuľkových častí rozpočtu, 
2. o predloženie informácie o splnení predchádzajúceho bodu na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, 
3. o prijatie ďalších konkrétnych opatrení na elimináciu rizík rozpočtu,  
4. aby príslušné komisie a mestské zastupiteľstvo boli pravidelne mesačne informované 

o čiastkových výsledkoch pri riešení opatrení uvedených v bode 1.1 E dôvodovej 
správy (viď. prílohu), 

G. ukladá 
zverejniť na oficiálnej webovej stránke mesta Šaľa všetkých evidovaných psov v meste, 
v štruktúre: adresa držania psa (ulica a evidenčné číslo) a plemeno psa; tento zoznam 
aktualizovať raz za tri mesiace, 
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H. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií  
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013 a 2014. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Rubin Kostov - Fotoklub Šaľa, o.z. 
- opýtal sa prítomných, koľkí z prítomných poslancov boli v galérii vo Veči a uviedol, že 

tak ako tipoval, poslanci rozhodovali o niečom, o čom väčšina nemá ani poňatia, 
a rozhodli tak, ako rozhodli, 

- uviedol, že ho veľmi mrzí to, že občianske združenia fungujúce na území mesta, ktoré sa 
tu snažia niečo robiť a zastupovať organizácie, ktoré sú platené z mestského rozpočtu 
a daní občanov tohto mesta, tak tieto organizácie si nerobia svoju prácu tak, ako by ju 
mali robiť,  rôzne občianske združenia tu suplujú túto prácu a namiesto toho, aby poslanci 
podporili tieto občianske združenia, tak má pocit, že už od roku 2007, kedy vznikol 
Fotoklub Šaľa, o. z., tak odvtedy tu musí takmer každý rok bojovať a žiadať to isté, 

- uviedol, že Fotoklub Šaľa, o. z. zrekonštruoval predmetné priestory a začal ich používať 
bez toho, že by od mesta žiadal nejaké finančné prostriedky na tieto rekonštrukčné práce, 
ďalej uviedol, že mu príde nezmyselné, aby Fotoklub Šaľa, o. z. platil ročne 900 EUR za 
prenajaté priestory, ktoré sa nachádzajú v pivničných priestoroch, chodbu so schodiskom 
a dve miestnosti, z ktorých jedna miestnosť sa nachádza za kotolňou,  

- uviedol, že si je vedomý, že na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa nedá 
znova hlasovať o tom, čo bolo na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
odhlasované, ale pokiaľ áno, požiadal, aby si poslanci rozmysleli o čom hlasujú a pokiaľ 
dostávajú vopred materiály, o čom nepochybuje, že dostávajú, požiadal, aby predtým, ako 
budú o niečom hlasovať, sa najprv nad tým zamysleli, pretože z posledného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva dostal odpoveď, že mestské zastupiteľstvo nerozhodlo vlastne 
nijako, preto sa opýtal poslancov, čo tu vlastne robia, keď hlasujú o tom, že nič 
neodhlasujú,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že si vyprosí takéto arogantné jednanie, 
 
Rubin Kostov 
- ospravedlnil sa, ak sa zdalo niekomu jeho vystúpenie arogantné, ale v tom prípade bolo aj 

mestské zastupiteľstvo voči Fotoklubu Šaľa, o. z. arogantné, myslí si, že toto občianske 
združenie reprezentuje mesto, a to aj na medzinárodnej úrovni, znova uviedol, že Fotoklub 
Šaľa, o. z. využíva priestory, ktoré dovtedy neboli využívané, zveľadil ich tak, že získal 
vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu, ktoré od mesta nežiadal naspäť, preto sa 
mu nezdá správne platiť réžie za to, že sa v týchto priestoroch raz do mesiaca (keď sa 
koná vernisáž) rozsvieti, preto si myslí, že poslanci nevedia, o čom hlasujú,  
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- znova sa ospravedlnil, ak niekomu pripadal jeho tón ako arogantný; ďalej uviedol, že by 
bolo dobré, keby malo mestské zastupiteľstvo možnosť vrátiť sa k predchádzajúcemu 
hlasovaniu a urobiť jedno hlasovanie s tým, že sa mestské zastupiteľstvo rozhodne, či tu 
chce mať občianske združenia, ktoré by pre toto mesto niečo robili, a ak nie, tak do konca 
januára tieto priestory uvoľnia, vrátia do pôvodného stavu a odovzdajú mestu,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že mestské zastupiteľstvo vysoko hodnotí činnosť Fotoklubu Šaľa, o. z.; ďalej 

uviedla, že na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva nebolo k tomuto bodu 
prijaté uznesenie, preto má Fotoklub Šaľa, o. z. nárok znovu svoju žiadosť predložiť 
a mestské zastupiteľstvo sa k nej vráti, 

 
Ing. Peter Andráši    
- opýtal sa, aký stav platí v súčasnosti tým, že sa žiadne uznesenie neschválilo,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že Fotoklub Šaľa, o. z. mal do 31. 12. 2011 odpustené réžie a mali dobu neurčitú; 

tým, že sa neschválilo uznesenie, tak sa postupuje podľa platného VZN mesta,  
 
Ing. Peter Andráši    
- uviedol, že vie, o ktoré priestory sa jedná a navrhnutá suma 980 EUR, ktorú mestské 

zastupiteľstvo neschválilo, nevyšla z radov poslancov,  
- myslí si, že mohlo byť menej emócií a radšej už mohol byť znova predložený návrh 

Fotoklubu Šaľa, o. z. a mohlo sa už o ňom hlasovať, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že je rád, že p. Kostov dnes vystúpil na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a vyjadril svoju nespokojnosť, ale myslí si, mu trochu ušli emócie, on za seba môže 
povedať, že sa s p. Kostovom určite stretne, a keď budú predložené podklady, ktoré budú 
zodpovedať danej situácii, tak určite aj za ostatných poslancov môže povedať, že to, čo je 
v záujme mesta, bude pochopené a myslí si, že p. Kostov dodnes získaval informácie 
z nejakého zdroja, ktorý nie je zodpovedný, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že by p. Kostovovi odporučil, keby sa predtým, ako vystúpi, oboznámil aj 

s normami mesta, rokovania mestského zastupiteľstva, o tom, za akých podmienok môžu 
byť pri podobných návrhoch prijaté uznesenia, ktoré uspokoja, tiež si myslí, že by bolo 
vhodné aj tých poslancov, ktorí túto galériu ešte nenavštívili, nejako s tým oboznámiť, 
aby bola tá žiadosť úspešná, 

- ďalej uviedol, že v zápisnici je popísané, aké pokusy tu boli, preto zopakoval, že by 
nezaškodilo si na internetovej stránke túto zápisnicu a uznesenia najprv preštudovať, 
a potom trochu konštruktívnejšie vystúpiť, ak má záujem, aby sa k tejto veci prijalo 
nejaké pozitívne uznesenie, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je škoda, že sa p. Kostov nezúčastnil minulého zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, pretože tam bolo niekoľko otázok, ktoré ešte stále nie sú zodpovedané,  
- tiež uviedol, že nie celkom rozumie názoru, že ten kto nebol v priestoroch Fotoklubu 

Šaľa, o. z., nevie o tejto žiadosti kompetentne hlasovať, pretože mestské zastupiteľstvo 
veľakrát rozhoduje o veciach, kde fyzicky nebolo,  
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Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že stanovisko komisie kultúry, mládeže a športu, ktorá zasadala pred minulým 

zasadnutím mestského zastupiteľstva, bolo, aby to bolo bez nákladov a uviedol, že  
p. Kostovovi zazlieva, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva nebol prítomný, pretože 
mnohé veci sa vtedy dali doriešiť, 

- uviedol, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa hlasovalo o troch 
variantoch návrhu na uznesenie, ale ani jeden variant nedostal dostatočný počet hlasov na 
schválenie,  

- vyzdvihol činnosť Fotoklubu Šaľa, o. z., ktorý vykonáva veľmi záslužnú činnosť v meste, 
pretože raz mesačne pripraví vernisáž na veľmi profesionálnej úrovni, ale takisto  
sa od tónu a formy vyjadrovania dištancoval, 

 
Rubin Kostov 
- ospravedlnil sa, ak sa niekoho z prítomných poslancov dotkol tým, čo povedal a mrzí ho 

to, ale vyzval poslancov, aby sa na tento problém pozreli z jeho pohľadu; uviedol, že 
v roku 2007, keď Fotoklub Šaľa, o. z.,  predkladal prvú žiadosť, možno bola táto žiadosť 
nepodložená, pretože ešte nemali konkrétne výsledky, ale odvtedy pravidelne, keď dávajú 
žiadosť o odpustenie, je táto činnosť konkrétne definovaná,  

- uviedol, že ho mrzí, že sa nemohol zúčastniť minulého zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, ale aj tak je pre neho, ako občana a prezidenta Fotoklubu Šaľa, o. z., ktorý 
žiada mesto o spoluprácu, nepochopiteľné, že mu prišlo vyrozumenie, že sa mestské 
zastupiteľstvo na ničom nedohodlo a mestské zastupiteľstvo žiada, aby táto žiadosť bola 
znovu podaná; uviedol, že žiadosť podali na konci októbra a na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva sa dostala v decembri,  

- opýtal sa, že ak v januári znova podá žiadosť, ktorá sa na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dostane niekedy v máji, odkiaľ má Fotoklub Šaľa, o. z. získať finančné 
prostriedky potrebné na platenie režijných nákladov,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že to, že žiadosť, ktorá bola podaná v októbri sa dostala na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v decembri, nie je asi vinou mestského zastupiteľstva, 
 
Mgr. Alena Demková – faktická poznámka 
- upresnila, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva z radov poslancov vyšli dva 

návrhy, z toho jeden bol, aby sa znížili režijné náklady na 200 EUR a druhý návrh bol, 
aby Fotoklub Šaľa, o. z. nemal žiadne režijné náklady, to znamená, že ani jeden 
z poslancov nedal návrh, aby Fotoklub Šaľa, o. z. platil tých 900 EUR,  

 
Juraj Soltó   
- opýtal sa, či v súvislosti so zvyšovaním poplatkov v meste bude mať v tomto roku ako 

dôchodca úľavu, 
- uviedol, že pokiaľ má dobré informácie, tak v tomto roku môžu dôchodcovia žiadať         

o úľavu, keď dovŕšia vek 65 – 69 rokov, ale on si myslí, že by to malo byť určené pre 
vekovú hranicu 62 – 69 rokov, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka rekonštrukcie ulice Dolná, táto bola urobená dobre, len je 
chyba, že tu nebol naprojektovaný chodník, nachádza sa tu len z jednej strany smerom na 
Vlčany, ale asi 20 m na pravej strane chýba,  

- požiadal, aby dlažobné kocky, ktoré zostanú po uskutočnených prácach na amfiteátri, boli 
použité na vytvorenie predmetného chodníka,  
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- ďalej uviedol, že on by zvýšil poplatky za psa, pretože podľa jeho názoru je chovanie psov 
v bytoch týraním.  

 
Vedenie zasadnutia mestského zastupiteľstva po svojom príchode prevzal Martin Alföldi, 
primátor mesta. 
 
  
2. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora - materiál číslo C 2/1/2012 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, aké je stanovisko komisie ekonomickej k tomuto materiálu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že komisia ekonomická odporúča schváliť odmenu zástupcovi primátora vo 

výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2010 za obdobie 
január 2012 – december 2012. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora, 
B. schvaľuje 

mesačnú odmenu zástupcovi primátora vo výške priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve v roku 2010 za obdobie január 2012 – december 2012. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    9  
Proti:    1 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný 

štadión mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012 - materiál číslo C 3/1/2012  
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia súhlasí s predloženým návrhom. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, či sa v bufete na klzisku predáva alkohol, 
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Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že predáva, 
 
Mgr. Július Morávek 
- myslí si, že nakoľko ide o športovisko, tak by sa alkohol predávať nemal; opýtal sa, či 

týmto nie je porušená legislatíva, 
 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že alkohol sa predáva v lyžiarskych strediskách aj na štadiónoch, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že preverí, či je to v súlade s legislatívou. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na doplnenie kategórie „nekorčuľujúci“ do cenníka vstupného pre Zimný štadión 
mesta Šaľa, s platnosťou od 27. 01. 2012,  

B. schvaľuje 
upravený cenník vstupného pre Zimný štadión mesta Šaľa v predloženom znení, 
s platnosťou od 27. 01. 2012.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. AGIL, spol. s r.o., Čierna Voda 434, IČO: 31 448 585 – zmena nájomcu pri prenájme 

pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 1/1/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Božena Tóthová upozornila na chybu v predloženom návrhu na uznesenie, a to v čísle 
Nájomnej zmluvy na pozemok má byť správne uvedené č. 5/97-maj. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť zmenu nájomcu.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zmenu nájomcu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 5/97-maj. zo dňa 20. 02. 1997 v znení 
dodatkov,  
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B. konštatuje, 
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľností 

vedených na LV č. 4916, 
b) zámer zmeny nájomcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 

11. 01. 2012, 
C. schvaľuje 

zmenu nájomcu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 5/97-maj. zo dňa 20. 02. 1997 v znení 
dodatkov, v užívaní pozemku vo vlastníctve mesta, zo spoločnosti AGIL, spol. s r.o., 
Čierna Voda 434, IČO: 31 448 585, na spoločnosť GG BUILDING, s.r.o., Galanta, 
Šafárikova 429, IČO: 46 198 041, z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľností evidovaných 
na LV č. 4916. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. František Gál, Veľká Mača č. 886 – žiadosť o  odpustenie poplatkov z omeškania na 

nedoplatku za nájom bytu na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - materiál číslo D 2/1/2012 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia nesúhlasí s odpustením poplatkov z omeškania. 
Stanovisko komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky – komisia nesúhlasí s odpustením 
poplatkov z omeškania. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu, 
B. schvaľuje 

odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 100 %, t. j. 277,50 Eur pre Františka Gála, 
Veľká Mača 886, s tým, že náklady na vymáhanie vo výške 22,91 Eur uhradí žiadateľ. 

 
Prezentácia: 17 
Za:    0  
Proti:  13 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. Igor Rác, Rímska 2138/3, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania  
na nedoplatku za nájom bytu na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - materiál číslo D 3/1/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča odpustenie poplatkov z omeškania vo 
výške 100 %. 
Stanovisko komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky – komisia odporúča odpustenie 
poplatkov z omeškania vo výške 100 %. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu, 
B. schvaľuje 

odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 100 % pre Igora Ráca, ul. Rímska 2138/3, 
Šaľa. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Spôsob určenia nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru priameho predaja 

majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15 na parc. č. 524/6,  ul. 
P. J. Šafárika v Šali, s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk - materiál číslo 
D 4/1/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predložený návrh. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

spôsob nakladania s majetkom mesta - schválenie zámeru priameho predaja majetku 
mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6 v Šali, 

B. schvaľuje   
zverejniť zámer priameho predaja majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom dome súp.  
č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali, s nasledovnými kritériami na podanie 
cenových ponúk: 
1. ponúknutá cena za garsónku č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, vrátane podielu 

na spoločných častiach a zariadeniach v bytovom dome a podielu na pozemku parc.  
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č. 524/6, musí byť minimálne vo výške ZP, t. j. 17 100 Eur, 
2. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote 

splatnosti voči Mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam,  
C. odporúča  

primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 
1. uverejniť oznam o zámere priameho predaja s požiadavkou na predkladanie cenových 

ponúk na odkúpenie garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15 na pozemku parc. 
č. 524/6, v zmysle schválených kritérií, 
T: do 20. februára 2012                            

2. doručené cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ. 
T: 2. zasadnutie MsZ v r. 2012 (predpokladaný termín 19. 04. 2012)         

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu 

ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“ - materiál číslo D 5/1/2012 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predložený návrh a v zmysle 
schválených podmienok vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ivan Kováč 
- navrhol za člena komisie Ing. Františka Botku, ako člena komisie územného plánovania, 

výstavby a dopravy, 
 
Ing. Tibor Baran 
- navrhol sa za člena súťažnej komisie ako člen ekonomickej komisie a ďalej navrhol za 

člena súťažnej komisie Mgr. Morávka z radov poslancov, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku  
na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu 

na Dolnej ulici v Šali - IV.“, podľa predloženého návrhu, 
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,  
3. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Helena Psotová, poslanec 
- Mgr. Július Morávek, poslanec 
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- Ing. Tibor Baran, člen komisie ekonomickej 
- Ing. František Botka, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

C. odporúča  
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

časti areálu na Dolnej ulici v Šali IV.“, 
T: do 6. februára 2012                            

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 2. zasadnutie MsZ v r. 2012         

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku 

a bezpečnosti a voľba člena komisie - bod číslo E 1/1/2012 
Predložil RSDr. Peter Gomboš, predseda Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti pri Mestskom zastupiteľstva v Šali 
 
RSDr. Gomboš v zmysle „Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ 
predložil návrh na rozšírenie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti. 
Navrhol za člena komisie Ing. Róberta Andrášiho, ktorý je v zozname uchádzačov o členstvo 
v tejto komisii. Komisia má v súčasnosti 7 členov.  
Predseda komisie uviedol, že od prvej chvíle zvolenia sa komisia zodpovedne začala venovať 
problematike životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, uskutočnila analýzu 
stavu, je otvorená verejnosti a chce, aby v týchto oblastiach činnosti komisie nastalo 
zlepšenie.  
Ďalej uviedol, že v oblasti životného prostredia a verejného poriadku sa uskutočnili, spolu 
s vedením mesta a príslušným referátom, stretnutia so spoločenstvami vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Mnohé ich podnety sa komisia snaží implementovať do praxe. 
Jedným z nich sú aj problémy s majiteľmi psov – venčenie, rušenie pokoja v bytových 
domoch a pod. V oblasti prevencie a kriminality komisia pripravuje Koncepciu prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach nášho mesta a má rozpracované 
mnohé ďalšie aktivity na zlepšenie života v meste.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- opýtal sa predkladateľa materiálu, či si je istý, že je to naozaj v súlade s rokovacím 

poriadkom,  
- ďalej uviedol, že on v predchádzajúcom bode navrhoval rozšírenie inej komisie a bolo mu 

povedané, že to nie je potrebné, pretože sa každý môže zúčastniť zasadnutia komisie 
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a predpokladá, že argumenty, ktoré platili o 14.00 h, platia aj teraz, 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- navrhol, aby sa v prípade hlasovania hlasovalo verejne, 
 
Mgr. Alena Demková 
- súhlasí s návrhom Ing. Barana, myslí si, že keby sa v prípade návrhu Ing. Mečiara  

na rozšírenie komisie predložil nejaký konkrétny návrh, s konkrétnym zdôvodnením, tak 
by sa k tomu možno mestské zastupiteľstvo aj dostalo, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že svoj návrh konzultoval aj s Ing. Mečiarom a vychádzal z toho, že je možná aj 

tá forma, že návrh na rozšírenie komisie odsúhlasia, následne zverejnia a počká sa, či sa 
prihlásia záujemcovia z radov verejnosti; ale tento konkrétny návrh na člena komisie 
vychádza z jeho aktivít v prospech mesta a myslí si, že svoj predložený návrh dostatočne 
zdôvodnil, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že navrhnutého člena komisie pozná, pretože ide o jeho brata a myslí si, že by 

bolo pre mesto dobré, keby tu bolo viac takto zanietených ľudí, ako je on. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti a voľbu člena komisie, 

B. schvaľuje 
zvýšenie počtu členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  
o jedného člena z radov neposlancov, t. j. zloženie komisie je: 
- počet členov 8, z toho 4 poslanci a 4 neposlanci, 

C. volí 
člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: 
Ing. Róbert Andráši (neposlanec). 

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Kúpna zmluva na dodávku a montáž kamier vrátane prevádzkovej údržby a Zmluva 

o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby - materiál číslo F 1/1/2012 
Predložil Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Šali  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Kúpnu zmluvu na dodávku a montáž kamier, vrátane prevádzkovej údržby a Zmluvu  
o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka s názvom „Prevencia 

kriminality v Šali – Monitorovací kamerový systém“, 
b) Kúpnu zmluvu na dodávku a montáž kamier, vrátane prevádzkovej údržby,            

číslo 666/2011 a Zmluvu o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby číslo 
667/2011 s predávajúcim a poskytovateľom služieb SALAMON INTERNET, s.r.o., 
Partizánska 18, 927 00  Šaľa, IČO: 34 149 139, DIČ: 2020371540, IČ DPH: 
SK2020371540. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Zmluva o službách vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy  

na území mesta Šaľa - materiál číslo F 2/1/2012 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, poverená riadením OTČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zmluvu o službách vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy na území 
mesta Šaľa, 

B. berie na vedomie 
výsledok verejného obstarávania – po zrušení použitého postupu zadávania podlimitnej 
zákazky – rokovacie konanie bez zverejnenia na predmet zákazky Poskytovanie služieb 
vo verejnom záujme – výkon mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa, ako aj 
uzatvorenú zmluvu s dopravcom Slovenská autobusová doprava Nové Zámky,  
Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO: 36 545 317, DIČ: 2020145050, IČ DPH: 
SK2020145050.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. Informácia o Rámcovej dohode, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné 
poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - materiál číslo F 3/1/2012   

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa, aká bola v elektronickej aukcii vyvolávacia cena, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že nemá všetky podklady, výsledok je 51 248,95 EUR a vychádzalo sa z hodnoty 

52 500 EUR, ktorá bola v minulom roku. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o Rámcovej dohode, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné 
poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, 

B. berie na vedomie 
Rámcovú dohodu, predmetom ktorej je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné 
zmluvné poistenie motorových vozidiel. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 

 
Neboli predmetom rokovania. 
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Marián Antal 
 
 
Ing. Peter Andráši 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Gabriela Talajková 
 
 
členovia: Milena Veresová 
 

 
                RSDr. Peter Gomboš 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Mgr. Ing. Daniela Vargová                                         Martin Alföldi 
     prednostka Mestského úradu Šaľa                                  primátor mesta                          

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 9. februára 2012   


